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““
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TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  đđââuu,,  vvìì  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  đđểể  ccứứuu  mmọọii  kkẻẻ  ttiinn,,  ttrrưướớcc  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  ssaauu  llàà  nnggưườờii  GGờờrréécc;;  
1177

  vvìì  ttrroonngg  TTiinn  

LLàànnhh  nnầầyy  ccóó  bbààyy  ttỏỏ  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđưượợcc,,  llạạii  ddẫẫnn  

đđếếnn  đđứứcc  ttiinn  nnữữaa,,  nnhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  ssốốnngg  bbởởii  đđứứcc  ttiinn..”” (Rô. 

1:16-17)  

 

 

 

 

 1. Tin Lành Là Quyền Phép Nhưng Chỉ Là Quyền Phép Cho Người Tin: 

Chính Đức Tin Là Điều Kiện Cho Đời Sống Theo Tin Lành! (C. 16) 

  ““TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  đđââuu,,  vvìì  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  đđểể  ccứứuu  mmọọii  kkẻẻ  ttiinn,,  ttrrưướớcc  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  ssaauu  llàà  nnggưườờii  GGờờrréécc..”” 

(Rô. 1:16)  

 

  (1) “quyền phép”: Gr.         [dunamis]  “sức mạnh, năng lực tạo ra 

các sự thay đổi”  

  (2) “cứu”: Gr.         [soteria]  “sự cứu rỗi” 

   Chú Ý:  

     đ y, gi i t       eis  đư c d ng v i          soteria  để hàm ý “đem 

vào trong sự cứu rỗi”. 

  (3) “kẻ tin”: Gr.                [pas ho pisteuo]  “bất cứ ai tin” 

   

  ““TTôôii  đđãã  đđooáánn  đđịịnnhh  rrằằnngg  ởở  ggiiữữaa  aannhh  eemm,,  ttôôii  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  ssựự  ggìì  kkhháácc  nnggooààii  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  vvàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  bbịị  đđóónngg  đđiinnhh  ttrrêênn  ccââyy  tthhậậpp  ttựự..”” 

(1Cô. 2:2) 

       

 2. Đức Tin Chỉ Là Đời Sống Khi Đời Sống Đư c Tha Tội Và Hư ng Về 

Đường Sạch Tội: Chính Đức Tin Là Điều Kiện Cho Đời Sống Công Nghĩa! 

(C. 17) 



12_(IV.3)_“Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Cho Đời Sống Công Nghĩa”   

 

  ““VVìì  ttrroonngg  TTiinn  LLàànnhh  nnầầyy  ccóó  bbààyy  ttỏỏ  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  đđứứcc  

ttiinn  mmàà  đđưượợcc,,  llạạii  ddẫẫnn  đđếếnn  đđứứcc  ttiinn  nnữữaa,,  nnhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  

ssốốnngg  bbởởii  đđứứcc  ttiinn..”” (Rô. 1:17) 

 

  (1) “bày tỏ”: Gr.            [apokalupto]  “mở ra cho thấy” 

  (2) “sự công bình của Đức Chúa Trời”: Gr.                      

[dikaiosune gar theos]  “sự công bình đem lại cho Đức Chúa Trời”  

   Ghi Chú:  

   “sự công bình của Đức Chúa Trời”: Phẩm chất có đư c nhờ đời sống 

v ng theo mọi sự bày tỏ, giảng dạy của Đức Chúa Jêsus Christ trong 

Kinh Thánh, tức đời sống công nghĩa thực hành.  

  (3) “sẽ sống bởi đức tin”: Gr.     [zao]  “phải sống theo như đức tin” 

    Nguyên Văn: 

   Gr.                        [dikaios ek pistis zao]  “phải sống bày tỏ 

đức tin ra cho thấy đư c” 

   

  ““
2211

  NNhhưưnngg  hhiiệệnn  bbââyy  ggiiờờ,,  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  lluuậậtt  pphháápp  vvàà  

ccáácc  đđấấnngg  ttiiêênn  ttrrii  đđềềuu  llààmm  cchhứứnngg  cchhoo,,  đđãã  bbààyy  ttỏỏ  rraa  nnggooààii  lluuậậtt  pphháápp::  
2222

  TTứứcc  llàà  

ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  ssựự  ttiinn  đđếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  cchhoo  

mmọọii  nnggưườờii  nnààoo  ttiinn..  CChhẳẳnngg  ccóó  pphhâânn  bbiiệệtt  cchhii  hhếếtt..”” (Rô. 3:21-22) 

 

     

 

 

 1. Hãy Tự Tra Xét Xem Đời Sống Mình Có Bày Tỏ Đư c Sự Nương Cậy Đức 

Chúa Jêsus Christ Hay Không? (C. 16)  

 

  ““TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  đđââuu,,  vvìì  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  đđểể  ccứứuu  mmọọii  kkẻẻ  ttiinn,,  ttrrưướớcc  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  ssaauu  llàà  nnggưườờii  GGờờrréécc..”” 

(Rô. 1:16) 

 

 2. Hãy Tự Tra Xét Xem Đời Sống Mình Có Bày Tỏ Đư c Sự Sạch Tội Hay 

Không? (C. 17)  

  ““VVìì  ttrroonngg  TTiinn  LLàànnhh  nnầầyy  ccóó  bbààyy  ttỏỏ  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  đđứứcc  

ttiinn  mmàà  đđưượợcc,,  llạạii  ddẫẫnn  đđếếnn  đđứứcc  ttiinn  nnữữaa,,  nnhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  

ssốốnngg  bbởởii  đđứứcc  ttiinn..”” (Rô. 1:17) 

 

 

 

 

  


